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Tarkistus 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi 
tai joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
kattava arviointi lämmön ja jäähdytyksen 
kysynnästä. Tämän arvioinnin olisi 
katettava tarpeeksi pitkä ajanjakso, jotta 
investoijat saisivat tietoja kansallisista 
kehityssuunnitelmista ja voitaisiin edistää 
vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uusien
sähköntuotantolaitosten ja olemassa 
olevien laitosten, joita on uudistettava 
merkittävästi tai joiden lupa saatetaan ajan 
tasalle, olisi analysoitava, onko teknisesti 
ja taloudellisesti mahdollista varustaa ne 
tehokkailla yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi.

Or. en

Tarkistus 246
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi kunhan lämmön riittävä 
kysyntä ja laitosten taloudellinen käyttö 
on varmistunut ja loppupään 
infrastruktuuri on jo nyt olemassa tai sitä 
voidaan kehittää ilman suuria 
kustannuksia. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Jäsenvaltioiden 
olisi tämän lisäksi voitava vahvistaa
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
tällöin kuitenkin voitava määritellä ehdot, 
joiden täyttyessä näistä velvollisuuksista 
voidaan poiketa.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten perustamisessa vihreiden niittyjen keskelle ei ole 
juurikaan järkeä. Niitä ei kuitenkaan voida aina – toisin kuin komissio ehdottaa – perustaa 
aina mahdollisten kuluttajien välittömään läheisyyteen, kuten asuinalueelle. Sijoituspaikasta 
päättäminen olisi jätettävä entiseen tapaan paikallisviranomaisille, jotka käyvät 
vuoropuhelua etenkin alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi on 
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varmistettava aina, että laitoksen toiminta on taloudellisesti järkevää.

Tarkistus 247
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen kehittämiseksi ja arvioitava 
tämän toimenpiteen yhteiskunnallis-
taloudellisia ja kaupallisia perusteita. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi, jos tämä on 
toteutettavissa teknisesti, yhteiskunnallis-
taloudellisesti ja kaupallisesti. 
Hukkalämpö voitaisiin sitten siirtää 
kaukolämpöverkon kautta sinne missä sitä 
tarvitaan. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava lupaperusteet, joilla 
varmistetaan, että laitokset sijaitsevat 
lähellä lämmön kysyntäpisteitä. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
määritellä ehdot, joiden täyttyessä näistä 
velvollisuuksista voidaan poiketa.

Or. en
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Tarkistus 248
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi, jos se on 
asianmukaista niiden ilmasto ja 
asuntokanta huomioon ottaen. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

Or. en



AM\882687FI.doc 7/111 PE475.874v01-00

FI

Tarkistus 249
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja 
kannustavaa investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa 
olevat laitokset, joita uudistetaan 
merkittävästi tai joiden lupa saatetaan 
ajan tasalle, olisi varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 250
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi.
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja 
kannustavaa investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa 
olevat laitokset, joita uudistetaan 
merkittävästi tai joiden lupa saatetaan 
ajan tasalle, olisi varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tehokasta yhteistuotantoa ja kaukolämpöä 
ja -jäähdytystä.

Or. en

Tarkistus 251
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
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tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, voidaan 
varustaa tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltiot voivat vahvistaa lupaperusteet, 
joilla varmistetaan, että laitokset sijaitsevat 
lähellä lämmön kysyntäpisteitä. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
määritellä ehdot, joiden täyttyessä näistä 
velvollisuuksista voidaan poiketa.

Or. ro

Tarkistus 252
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
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yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne, missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa. Näiden laitosten ei pitäisi 
välttämättä kuulua 13 päivänä lokakuuta 
annetun direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan, jotta yhteistuotantoon 
tehtäviä investointeja voidaan edistää. 

Or. de

Perustelu

Yhteistuotannon harjoittajien olisi voitava päättää vapaasti, haluavatko ne osallistua 
päästötodistusten kauppaan.

Tarkistus 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön (23) Tehokas sähkön ja lämmön 
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yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
analyysi mahdollisuuksistaan kehittää 
tehokasta yhteistuotantoa ja kaukolämpöä 
ja -jäähdytystä. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä antamaan investoijille käsitys 
tarpeeksi pitkältä ajanjaksolta, jotta 
investoijat saisivat tietoja kansallisista 
kehityssuunnitelmista ja voitaisiin edistää 
vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Jos kustannus-
hyötyanalyysi on myönteinen, uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa. Jäsenvaltioiden olisi 
lupaperusteita vahvistaessaan 
varmistettava, että aluesuunnittelua 
koskeva alueellinen ja paikallinen 
toimivalta otetaan täysimääräisesti 
huomioon. 

Or. en

Tarkistus 254
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen potentiaalin arvioimiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uusien 
sähköntuotantolaitosten ja olemassa 
olevien laitosten, joita uudistetaan 
merkittävästi tai joiden lupa saatetaan ajan 
tasalle, olisi harkittava tehokkaiden 
yhteistuotantoyksiköiden asentamista
sähkön tuotannosta syntyvän 
hukkalämmön hyödyntämiseksi. 
Hukkalämpö voitaisiin sitten siirtää 
kaukolämpöverkon kautta sinne missä sitä 
tarvitaan. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava lupaperusteet, joilla 
kartoitetaan mahdollisuutta sijoittaa 
laitokset lähelle lämmön kysyntäpisteitä. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
määritellä ehdot, joiden täyttyessä näistä 
velvollisuuksista voidaan poiketa.

Or. en

Tarkistus 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
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tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi, jos tämä on 
toteutettavissa teknisesti, taloudellisesti ja 
kaupallisesti. Hukkalämpö voitaisiin sitten 
siirtää kaukolämpöverkon kautta sinne 
missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

Or. en

Tarkistus 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 

(23) Tehokas sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto ja kaukolämpö ja -jäähdytys 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia 
primäärienergian säästöihin, eikä näitä 
mahdollisuuksia ole juurikaan hyödynnetty 
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unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansalliset suunnitelmat tehokkaan 
yhteistuotannon ja kaukolämmön ja -
jäähdytyksen kehittämiseksi. 
Suunnitelmien olisi katettava tarpeeksi 
pitkä ajanjakso, jotta investoijat saisivat 
tietoja kansallisista kehityssuunnitelmista 
ja voitaisiin edistää vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

unionissa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
tehokkaan yhteistuotannon ja 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
kehittämiseksi kansalliset suunnitelmat, 
joissa arvioidaan yhteiskunnallis-
taloudellisia kustannuksia. Suunnitelmien 
olisi katettava tarpeeksi pitkä ajanjakso, 
jotta investoijat saisivat tietoja kansallisista 
kehityssuunnitelmista ja voitaisiin edistää 
vakaata ja kannustavaa 
investointiympäristöä. Uudet 
sähköntuotantolaitokset ja olemassa olevat 
laitokset, joita uudistetaan merkittävästi tai 
joiden lupa saatetaan ajan tasalle, olisi 
varustettava tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä sähkön 
tuotannosta syntyvän hukkalämmön 
hyödyntämiseksi. Hukkalämpö voitaisiin 
sitten siirtää kaukolämpöverkon kautta 
sinne missä sitä tarvitaan. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
lupaperusteet, joilla varmistetaan, että 
laitokset sijaitsevat lähellä lämmön 
kysyntäpisteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava määritellä ehdot, joiden 
täyttyessä näistä velvollisuuksista voidaan 
poiketa.

Or. en

Tarkistus 257
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Valmistavan teollisuuden yritysten, 
jotka käyttävät voimaloiden hukkalämpöä 
prosessilämpönä, olisi saatava kyseistä 
lämpöä edullisesti eikä tällaisen energian 
kustannusten pitäisi kuulua verotuksen 
piiriin.

Or. pl
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Perustelu

Huomattavia määriä primäärienergiaa päätyy nykyisin käyttämättömänä lämpönä 
ympäristöön etenkin, kun lämpövoimalaitokset sijaitsevat kaukana asutuskeskuksista. 

Tarkistus 258
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvassa sähkön ja lämmön 
yhteistuotannossa synteettisinä 
polttoaineina käytettäviin kemiallisiin 
valmisteisiin olisi sovellettava 
veroetuuskohtelua.

Or. pl

Perustelu

Tietyillä teknologioilla voidaan vähentää tuntuvasti hiilidioksidipäästöjä; hiilidioksidi on 
esimerkiksi hyvin tärkeä korvaava aine synteettisten polttoaineiden tuotannossa.

Tarkistus 259
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta loppukäyttäjä voisi valita 
avoimemmin perustein yhteistuotannosta 
saatavan sähkön ja muilla tekniikoilla 
tuotetun sähkön välillä, tehokkaan 
yhteistuotannon alkuperä olisi taattava 
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen pohjalta. 
Alkuperätakuujärjestelmät eivät sinällään 
merkitse oikeutta päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistä. On 

Poistetaan.
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tärkeää, että alkuperätakuilla voidaan 
kattaa kaikki tehokkaalla 
yhteistuotannolla tuotetut sähköenergian 
muodot. Alkuperätakuut olisi erotettava 
vaihdettavista todistuksista.

Or. en

Tarkistus 260
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta loppukäyttäjä voisi valita 
avoimemmin perustein yhteistuotannosta 
saatavan sähkön ja muilla tekniikoilla 
tuotetun sähkön välillä, tehokkaan 
yhteistuotannon alkuperä olisi taattava 
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen pohjalta. 
Alkuperätakuujärjestelmät eivät sinällään 
merkitse oikeutta päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistä. On 
tärkeää, että alkuperätakuilla voidaan 
kattaa kaikki tehokkaalla 
yhteistuotannolla tuotetut sähköenergian 
muodot. Alkuperätakuut olisi erotettava 
vaihdettavista todistuksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 261
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta loppukäyttäjä voisi valita 
avoimemmin perustein yhteistuotannosta 

(25) Jotta loppukäyttäjä voisi valita 
avoimemmin perustein yhteistuotannosta 
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saatavan sähkön ja muilla tekniikoilla 
tuotetun sähkön välillä, tehokkaan 
yhteistuotannon alkuperä olisi taattava
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen pohjalta. 
Alkuperätakuujärjestelmät eivät sinällään 
merkitse oikeutta päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistä. On 
tärkeää, että alkuperätakuilla voidaan 
kattaa kaikki tehokkaalla 
yhteistuotannolla tuotetut sähköenergian 
muodot. Alkuperätakuut olisi erotettava 
vaihdettavista todistuksista.

saatavan sähkön ja muilla tekniikoilla 
tuotetun sähkön välillä, jäsenvaltioiden 
olisi voitava merkitä tehokkaan 
yhteistuotannon alkuperä 
yhdenmukaistettujen hyötysuhteen 
viitearvojen pohjalta. Jäsenvaltion niin 
päättäessä on tärkeää, että alkuperätakuilla 
voidaan kattaa kaikki sähköenergian 
muodot, myös tuuli- tai aurinkovoiman, 
ydinvoimaloiden, hiilen, maakaasun, 
vesivoimaloiden, ydinfuusion tai muun 
tulevaisuuden teknologian avulla tuotettu 
sähköenergia. Kun kyseessä on erilaisten 
tekniikoiden yhdistelmällä tuotettu 
sähköenergia, olisi täydellisen 
avoimuuden takaamiseksi ilmoitettava 
kunkin lähteen prosenttiosuus ja 
kustannukset sekä näiden tietojen 
ilmoittamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset. Alkuperätakuut olisi 
erotettava vaihdettavista todistuksista ja 
alkuperätakuut eivät sinänsä merkitse 
oikeutta päästä osalliseksi kansallisista 
tukijärjestelmistä.

Or. de

Perustelu

Jos EU:ssa suhtaudutaan avoimuuteen vakavasti, on asiakkaalle ilmoitettava myös 
aiheutuvista kustannuksista eikä pelkästään hänen käyttämänsä sähkö- tai lämpöenergian 
alkuperästä/tuotantotavasta. Jos siis jäsenvaltio päättää soveltaa alkuperätakuiden 
järjestelmää, sen on katettava kaikki energialähteet ja tuotantotavat. Asiakkaan on sitten 
vastattava aiheutuvista lisäkustannuksista – ja ne olisi myös todennettava.

Tarkistus 262
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
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keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen ”pienet 
ensin” -periaatetta.

keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen ”pienet 
ensin” -periaatetta, kunhan varmistetaan 
parhaiden tehokkuusstandardien 
noudattaminen ja huolehditaan siten tällä 
direktiivillä asetettujen tavoitteiden 
noudattamisesta.

Or. de

Perustelu

Suurlaitokset ovat usein tehokkaampia kuin suuri joukko pienlaitoksia. Jos 
energiatehokkuutta koskeva tavoite otetaan vakavasti, "pienet ensin" -periaate ei saa johtaa 
tehokkuustavoitteen vesittymiseen. Myös pienlaitoksille on siis asetettava mahdollisimman 
tiukat energiatehokkuusvaatimukset. 

Tarkistus 263
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. 

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. Tässä yhteydessä olisi 
helpotettava 
mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamista yksittäisiin tiloihin.

Or. en
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Tarkistus 264
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. 

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. Olisi helpotettava 
erityisesti mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamista yksittäisiin tiloihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ilmaistaan, että mikroyhteistuotantoyksikköjen asentamista koskevan 
hallinnollisen menettelyn olisi oltava mahdollisimman yksinkertainen.

Tarkistus 265
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. 

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. Olisi helpotettava 
erityisesti mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamista yksittäisiin tiloihin.
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Or. en

Tarkistus 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. 

(26) Yhteistuotantosektorin ja 
kaukolämpö- ja jäähdytyssektorin 
erityisrakenne monine pienine ja 
keskisuurine tuottajineen olisi otettava 
huomioon etenkin arvioitaessa 
yhteistuotantokapasiteetin tai siihen 
liittyvien verkkojen rakennuslupiin liittyviä 
hallintomenettelyjä, soveltaen "pienet 
ensin" -periaatetta. Olisi helpotettava 
erityisesti mikroyhteistuotantoyksiköiden 
asentamista yksittäisiin tiloihin.

Or. en

Tarkistus 267
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja 
kohdennettua tiedotusta.

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja 
kohdennettua tiedotusta.
Ihannetapauksessa siis myös pk-yritysten 
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tehtäväksi voitaisiin antaa 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästötoimenpiteiden 
toteuttaminen, jotta pk-yrityksissä syntyy 
uusia työpaikkoja tai ainakin nykyiset 
työpaikat säilytetään. 

Or. de

Tarkistus 268
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja 
kohdennettua tiedotusta.

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja 
kohdennettua tiedotusta, samalla kun 
muistutetaan, että pk-yritysten parhaana 
kannustimena on oltava 
energiatehokkuustoimenpiteistä saatavat 
rahalliset säästöt.

Or. en

Tarkistus 269
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä (27) Useimmat EU:n yritykset ovat pieniä 
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ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä apua ja 
kohdennettua tiedotusta.

ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Niihin liittyy valtavia 
energiansäästömahdollisuuksia koko EU:n 
kannalta. Auttaakseen pk-yrityksiä 
ottamaan käyttöön 
energiatehokkuustoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisa 
toimintakehys, jonka puitteissa pk-
yrityksille tarjotaan teknistä ja 
taloudellista apua ja kohdennettua 
tiedotusta.

Or. ro

Tarkistus 270
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa 
direktiivissä jäsenvaltioille kuitenkin 
jätetään mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW.
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toimintojen osalta. Jotta voidaan 
varmistaa merkittävien 
energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

Or. en

Tarkistus 271
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
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mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja julkaistava 
tulokset huolehtien kuitenkin 
luottamuksellisten tietojen suojasta, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Komission, 
jäsenvaltioiden ja tuotannon harjoittajien 
olisi tällöin löydettävä yhdessä ratkaisu 
siihen, miten energiatehokkuutta voidaan 
lisätä haittaamatta kilpailua.

Or. de

Perustelu

Päästökauppajärjestelmää koskevat poikkeukset ovat täysin tarkoituksenmukaisia ja ne olisi 
myös säilytettävä – niitä ei pidä etenkään kumota toisella direktiivillä. Ratkaisevaa ei ole 
niinkään oikeudellisten velvoitteiden lisääminen vaan sellaisten ratkaisujen löytäminen, joilla 
voidaan taata jatkossakin kotimaan teollisuuden kilpailukyky. Vaakalaudalla on juuri 
(petro)kemian teollisuus.
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Tarkistus 272
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
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soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

Or. en

Perustelu

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 273
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 

(28) Teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/75/EU energiatehokkuus mainitaan 
yhtenä perusteista, joiden perusteella 
määritellään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa olisi käytettävä lähtökohtana 
määriteltäessä lupaehtoja direktiivin 
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soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista, jos 
tosiasiallisten energiatehokkuustasojen ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

soveltamisalaan kuuluville laitoksille, 
mukaan lukien polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW. Mainitussa direktiivissä 
jäsenvaltioille kuitenkin jätetään 
mahdollisuus olla määräämättä 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
polttolaitoksille tai muille laitoksille, joista 
aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 
laitosalueella, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta. Jotta voidaan varmistaa 
merkittävien energiatehokkuusparannusten 
saavuttaminen sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksissa ja kaasun- ja 
öljynjalostamoissa, tosiasiallisia 
energiatehokkuustasoja olisi seurattava ja 
verrattava parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamiseen liittyviin 
vastaaviin energiatehokkuustasoihin. 
Komission olisi verrattava 
energiatehokkuustasoja ja harkittava 
lisätoimenpiteiden ehdottamista direktiivin 
2010/75/EY mukaisesti, jos tosiasiallisten 
energiatehokkuustasojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamiseen liittyvien tasojen välillä 
esiintyy merkittäviä eroja. Tosiasiallisista 
energiatehokkuusarvoista kerättyjä tietoja 
olisi käytettävä myös arvioitaessa 
uudelleen sähkön ja lämmön erillisen 
tuotannon yhdenmukaistettuja 
hyötysuhteen viitearvoja, jotka on 
vahvistettu 21 päivänä joulukuuta 2006 
annetussa komission päätöksessä 
2007/74/EY.

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä (2010/75/EU) on jo annettu energia-alan 
toimijoille kehys investoimisesta tehokkaisiin laitoksiin, jotka perustuvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan. Siksi uusi sääntely – kuten uusien tehokkuusstandardien 
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asettaminen – on tarpeetonta ja se saattaa olla selvästi päällekkäistä teollisuuden päästöjä 
koskevan direktiivin kanssa.

Tarkistus 274
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kaikissa tässä direktiivissä 
tarkoitetuissa toimenpiteissä, joita 
sovelletaan sellaisiin energiavaltaisiin 
teollisuudenaloihin, joiden katsotaan 
altistuvan merkittävästi 
päästökauppajärjestelmän mukaiselle 
hiilivuodolle, olisi otettava huomioon 
kyseisten teollisuudenalojen kilpailukyky 
ja siksi näiden toimenpiteiden olisi oltava 
kustannustehokkaita.

Or. en

Perustelu

Suuret energiakustannukset ja päästökauppajärjestelmä muodostavat yhdessä tärkeimmän 
kannustimen energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen sellaisten 
teollisuudenalojen kannalta, jotka ovat alttiina kansainväliselle kilpailulle.

Tarkistus 275
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 
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tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tuottajien olisi voitava järjestää 
tarjouskilpailu liittymätöistä. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava.

tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tuottajien olisi voitava järjestää 
tarjouskilpailu liittymätöistä. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava. Erityisesti olisi taattava 
muun kuin uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotetun sähkön ensisijainen pääsy 
verkkoon, koska muutoin ei voida taata 
sähkön ja lämmön/jäähdytyksen 
yhteistuotannosta saatavaa suurta 
tehokkuutta.

Or. de

Perustelu

Koska uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto on lisääntymässä, sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitosten ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien laitosten välille 
syntyy ristiriitoja jo muutaman vuoden sisällä, jos ensisijaisuudesta ei säädetä selvästi. Koska 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuottavat kahta tuotetta, ne on asetettava etusijalle, 
jotta kalliit lämpö- ja jäähdytysenergiaa varaavat laitteet voidaan välttää. Sähköä varaavien 
laitteiden asentamisesta aiheutuu tulevina vuosikymmeninä huomattavat lisäkustannukset. 

Tarkistus 276
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 
tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tuottajien olisi voitava järjestää 
tarjouskilpailu liittymätöistä. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava.

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 
tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava.

Or. en

Tarkistus 277
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 
tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tuottajien olisi voitava järjestää 
tarjouskilpailu liittymätöistä. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava.

(29) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein säännöt niiden kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle, jotka 
aiheutuvat verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta sekä tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön uusien 
tuottajien liittämiseksi tarvittavista 
teknisistä mukautuksista. Tässä olisi 
otettava huomioon suuntaviivat ja säännöt, 
joita on kehitetty verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti. Olisi 
varmistettava, että kustannukset 
jakaantuvat oikeudenmukaisesti eri 
toimijoiden kesken. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta saatavan sähkön 
tuottajien olisi voitava järjestää 
tarjouskilpailu liittymätöistä. Tehokkaasta 
yhteistuotannosta ja erityisesti 
pienimuotoisista yhteistuotantoyksiköistä 
ja mikroyhteistuotantoyksiköistä saatavan 
sähkön pääsyä verkkojärjestelmään olisi 
helpotettava.

Or. en

Tarkistus 278
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(29 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY, annettu 
13 päivänä heinäkuuta 2009, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, mukaisesti 
siirtoverkonhaltijat ovat vastuussa 
energiatehokkuuden varmistamisesta 
käyttäessään, ylläpitäessään ja 
kehittäessään jakelujärjestelmää. Tähän 
vastuuseen olisi selvästi sisällytettävä 
energiatehokkuuden kehittäminen 
siirtoverkkoon liittyneiden kuluttajien ja 
potentiaalisten uusien kuluttajien 
kannalta sekä kaikki tarvittavat välittömät 
toimenpiteet, jotka voivat helpottaa tämän 
edistämistä, kuten energiatehokkuutta 
koskeviin tutkimus- ja 
kehittämisohjelmiin tehtävät investoinnit 
ja paikallisviranomaisten tai paikallisen 
liiketoiminnan sitouttaminen 
koulutukseen.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden asemaa olisi korostettava 12 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 279
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
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vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät.

vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi järjestettävä päteville 
alan ammattilaisille erityisiä kielikursseja 
edistääkseen palveluntarjoajien ja 
työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa.

Or. de

Perustelu

EU:n alueella on suuria eroja työttömyysasteissa. Etenkin korkeasti koulutetut työntekijät 
voisivat kielitaitoaan kohentamalla hyötyä selvästi laajemmista työmarkkinoista.

Tarkistus 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia 
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät.

(30) Tämän direktiivin tehokkaan ja ripeän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi saatavilla 
olisi oltava riittävä määrä 
energiatehokkuusalan luotettavia ja päteviä
ammattilaisia, jotta voidaan varmistaa 
esimerkiksi energiakatselmuksia koskevien 
vaatimusten noudattaminen ja 
energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien 
toteuttaminen. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön energiapalvelujen ja 
energiakatselmusten tarjoajien ja muiden 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttajien 
sertifiointijärjestelmät.

Or. fi
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Tarkistus 281
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Energiapalvelujen markkinoita on 
kehitettävä edelleen sekä energiapalvelujen 
kysynnän että niiden tarjonnan 
varmistamiseksi. Tätä voidaan osaltaan 
edistää avoimuudella, esimerkiksi 
laatimalla luetteloja energiapalvelujen 
tarjoajista. Kysyntää voidaan lisätä myös 
mallisopimuksilla ja ohjeistuksella, etenkin 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
osalta. Kuten muissakin kolmannen 
osapuolen rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen. 

(31) Energiapalvelujen markkinoita on 
kehitettävä edelleen sekä energiapalvelujen 
kysynnän että niiden tarjonnan 
varmistamiseksi. Tätä voidaan osaltaan 
edistää avoimuudella, esimerkiksi 
laatimalla luetteloja energiapalvelujen 
tarjoajista. Kysyntää voidaan lisätä myös 
mallisopimuksilla ja ohjeistuksella, etenkin 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
osalta. Kuten muissakin kolmannen 
osapuolen rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen. Tällöin olisi kuitenkin 
varmistettava, että ei tarjota pelkästään 
toimenpiteitä, joihin tehdyt investoinnit 
saadaan nopeasti takaisin, vaan että 
yhdistetään eri toimenpiteitä, millä 
taataan, että myös perusteellisempia ja 
siten kalliita toimenpiteitä voidaan 
käynnistää nopeasti.

Or. de

Perustelu

Energiapalveluja tarjoavat yritykset suosivat toimenpiteitä, joista aiheutuvat kustannukset 
saadaan kuoletettua nopeasti. Jos rakennusalalla aiotaan kuitenkin vähentää 
energiankulutusta merkittävästi vuoteen 2050 mennessä, on myös suuria kustannuksia 
aiheuttavia toimenpiteitä käynnistettävä nopeasti. Tähän voidaan päästä kestävästi 
ainoastaan kumpienkin toimenpiteiden hyvällä yhdistelmällä, josta aiheutuvat kustannukset 
saadaan kuoletettua 10–20 vuodessa.
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Tarkistus 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Energiapalvelujen markkinoita on 
kehitettävä edelleen sekä energiapalvelujen 
kysynnän että niiden tarjonnan 
varmistamiseksi. Tätä voidaan osaltaan 
edistää avoimuudella, esimerkiksi 
laatimalla luetteloja energiapalvelujen 
tarjoajista. Kysyntää voidaan lisätä myös 
mallisopimuksilla ja ohjeistuksella, etenkin 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
osalta. Kuten muissakin kolmannen 
osapuolen rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen.

(31) Energiatehokkuutta koskevat 
sopimukset koostuvat hyvin erilaisista 
mekanismeista, jotka tarjoavat 
mahdollisuuksia energiatehokkaampien 
teknologioiden ja ratkaisujen 
soveltamiseen. Energiapalvelujen 
markkinoita on kehitettävä edelleen sekä 
energiapalvelujen kysynnän että niiden 
tarjonnan varmistamiseksi avoimella 
tavalla. Tätä voidaan osaltaan edistää 
avoimuudella, esimerkiksi laatimalla 
luetteloja energiapalvelujen tarjoajista. 
Kysyntää voidaan lisätä myös 
mallisopimuksilla ja ohjeistuksella, etenkin 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
osalta. Kuten muissakin kolmannen 
osapuolen rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen. Energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten markkinoilla ei 
syrjitä ketään energiapalvelujen 
tarjoajista.

Or. en

Tarkistus 283
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Energiapalvelujen markkinoita on 
kehitettävä edelleen sekä energiapalvelujen 
kysynnän että niiden tarjonnan 
varmistamiseksi. Tätä voidaan osaltaan 
edistää avoimuudella, esimerkiksi 
laatimalla luetteloja energiapalvelujen 
tarjoajista. Kysyntää voidaan lisätä myös 
mallisopimuksilla ja ohjeistuksella, etenkin 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
osalta. Kuten muissakin kolmannen 
osapuolen rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen.

(31) Energiapalvelujen markkinoita on 
kehitettävä edelleen sekä energiapalvelujen 
kysynnän että niiden tarjonnan 
varmistamiseksi avoimella tavalla. Tätä 
voidaan osaltaan edistää avoimuudella, 
esimerkiksi laatimalla luetteloja 
energiapalvelujen tarjoajista. Kysyntää 
voidaan lisätä myös mallisopimuksilla ja 
ohjeistuksella, etenkin energiatehokkuutta 
koskevien sopimusten osalta. Kuten 
muissakin kolmannen osapuolen 
rahoitusjärjestelyissä myös 
energiatehokkuutta koskevassa 
sopimuksessa energiapalvelun saaja alentaa 
investointikustannuksia käyttämällä osan 
energiansäästön rahallisesta arvosta 
kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain 
toteuttaman investoinnin takaisin 
maksamiseen.

Or. ro

Tarkistus 284
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On syytä yksilöidä ja poistaa 
sääntelyyn liittyvät ja muut esteet, jotka 
haittaavat energiatehokkuutta koskevien 
sopimusten ja muiden kolmannen
osapuolen rahoitusjärjestelyjen käyttöä 
energian säästämiseksi. Näihin lukeutuvat 
kirjanpitosäännöt ja -käytännöt, joiden 
vuoksi pääomainvestointeja ja 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä johtuvia vuotuisia rahallisia 
säästöjä ei voida ottaa riittävällä tavalla 
huomioon kirjanpidossa koko investoinnin 
elinkaaren ajalta. Myös olemassa olevan 

(32) On syytä yksilöidä ja poistaa 
sääntelyyn liittyvät ja hallinnolliset ja 
muut esteet, jotka haittaavat 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
ja muiden kolmannen osapuolen 
rahoitusjärjestelyjen käyttöä energian 
säästämiseksi. Näihin lukeutuvat 
kirjanpitosäännöt ja -käytännöt, joiden 
vuoksi pääomainvestointeja ja 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä johtuvia vuotuisia rahallisia 
säästöjä ei voida ottaa riittävällä tavalla 
huomioon kirjanpidossa koko investoinnin 
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rakennuskannan kunnostamiseen liittyviin 
esteisiin, jotka johtuvat asiaan liittyvien 
toimijoiden ristiriitaisista kannustimista, 
olisi puututtava kansallisella tasolla.

elinkaaren ajalta. Myös olemassa olevan 
rakennuskannan kunnostamiseen liittyviin 
esteisiin, jotka johtuvat sekä asiaan 
liittyvien toimijoiden ristiriitaisista 
kannustimista että eri rahoitustapojen 
tarjolla olemisesta, olisi puututtava 
kansallisella tasolla.

Or. ro

Tarkistus 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin liittyvien 
investointien synnyttämiseksi. 
Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
voivat edistää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja kotitalouksien 
energiaköyhyyden vähentämistä, ja niillä 
on siten myönteinen vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Mahdollisesti 
rahoitettavia aloja ovat muun muassa 
julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet ja uusien 
taitojen tarjoaminen 
energiatehokkuussektorin työllisyyden 
edistämiseksi.

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi jo käytettävissä olevia 
eurooppalaisia rahastoja, kuten 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoa, sekä 
uusia ja innovatiivisia rahastoja, kuten 
ELENA-rahastoa ja energiatehokkuutta 
koskevaa eurooppalaista rahastoa,
energiatehokkuutta parantaviin 
toimenpiteisiin liittyvien investointien 
synnyttämiseksi. Energiatehokkuuteen 
tehtävät investoinnit voivat edistää 
talouskasvua, työllisyyttä, innovointia ja 
kotitalouksien energiaköyhyyden 
vähentämistä, ja niillä on siten myönteinen 
vaikutus taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. 
Mahdollisesti rahoitettavia aloja ovat muun 
muassa julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet ja uusien 
taitojen tarjoaminen 
energiatehokkuussektorin työllisyyden 
edistämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 286
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin liittyvien 
investointien synnyttämiseksi. 
Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
voivat edistää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja kotitalouksien 
energiaköyhyyden vähentämistä, ja niillä 
on siten myönteinen vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Mahdollisesti 
rahoitettavia aloja ovat muun muassa 
julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet ja uusien 
taitojen tarjoaminen 
energiatehokkuussektorin työllisyyden 
edistämiseksi.

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin liittyvien 
investointien synnyttämiseksi. 
Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
voivat edistää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja kotitalouksien 
energiaköyhyyden vähentämistä, ja niillä 
on siten myönteinen vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Mahdollisesti 
rahoitettavia aloja ovat muun muassa 
julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet, lähes 
nollaenergiarakennusten rakentamisen 
tukeminen enintään vuoden 2020 
loppuun saakka ja uusien taitojen 
tarjoaminen energiatehokkuussektorin 
työllisyyden edistämiseksi.

Or. de

Perustelu

Rakennusten kokonaisenergiatehokkuutta koskevassa direktiivissä säädetään, että vasta 
1.1.2021 lähtien saadaan rakentaa vain lähes nollaenergiarakennuksia. Vaikuttaa kuitenkin 
tarkoituksenmukaiselta kannustaa tällaisten rakennusten rakentamiseen jo nyt. Tällaisen 
tukemisen olisi kuitenkin loputtava kyseiseen ajankohtaan mennessä, koska sen jälkeen 
voidaan pystyttää vain lähes nollaenergiarakennuksia.

Tarkistus 287
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin liittyvien 
investointien synnyttämiseksi. 
Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
voivat edistää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja kotitalouksien 
energiaköyhyyden vähentämistä, ja niillä 
on siten myönteinen vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Mahdollisesti 
rahoitettavia aloja ovat muun muassa 
julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet ja uusien 
taitojen tarjoaminen 
energiatehokkuussektorin työllisyyden 
edistämiseksi.

(33) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava käyttämään täysimittaisesti 
hyväksi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin liittyvien 
investointien synnyttämiseksi. 
Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
voivat edistää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja kotitalouksien 
energiaköyhyyden vähentämistä, ja niillä 
on siten myönteinen vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Mahdollisesti 
rahoitettavia aloja ovat muun muassa 
julkisten rakennusten ja asuntojen 
energiatehokkuustoimenpiteet ja uusien 
taitojen tarjoaminen 
energiatehokkuussektorin työllisyyden 
edistämiseksi sekä uusien 
energiatehokkaiden rakennusten 
rahoittaminen.

Or. en

Tarkistus 288
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 

Poistetaan.
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innovaatioihin.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on määritelty asiasta annetussa direktiivissä, joten sitä ei 
pidä pyrkiä muuttamaan energiatehokkuutta koskevalla direktiivillä. 
Päästökauppajärjestelmä on valittu markkinapohjaiseksi välineeksi, jolla vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä, eikä muita säädöksiä pitäisi antaa, koska sen jälkeen oikeuksien hintoja 
voitaisiin manipuloida ja hiilidioksidia koskeville markkinoille luotaisiin epävarmuutta. 

Tarkistus 289
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on markkinapohjainen väline, jolla vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä. Oikeuksien enimmäismäärän erotus supistuu vaiheittain ja järjestelmän 
seuraavassa vaiheessa (2013–2020) hiilidioksidipäästöt mahtuvat asetettuun tavoitteeseen. 
Viranomaisten ei pidä vaikuttaa oikeuksien hintoihin, koska tämä loisi sekaannusta 
markkinoilla.
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Tarkistus 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 291
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 293
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Poistetaan.



AM\882687FI.doc 43/111 PE475.874v01-00

FI

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmän on pysyttävä sinä ensisijaisena välineenä, jolla 
eurooppalaisen teollisuuden kasvihuonekaasuja vähennetään kustannustehokkaasti vuoteen 
2020 mennessä ja sen jälkeen. On tärkeää, että lainsäädäntövallan käyttäjä pidättyy 
puuttumasta tarpeettomasti markkinamekanismeihin ohjaillakseen oikeuksien hintoja. Kaikki 
tätä tavoitetta väliaikaisesti tai pysyvästi muuttavat välittömät tai välilliset toimenpiteet, kuten
energiatehokkuustoimenpiteistä hiilidioksidipäästöihin aiheutuvan hinnan kompensoiminen, 
häiritsisivät markkinoiden toimintaa.  

Tarkistus 294
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 20 
prosentin energiasäästötavoitteen
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin. Tämä edellyttää, että 
taloudessa on voitava luottaa vakaisiin 
lakisääteisiin reunaehtoihin. Siksi olisi 
suljettava selvästi pois kaikki päätettyyn 
päästökauppajärjestelmään ennen vuotta 
2020 tehtävät lisähankaluutta merkitsevät 
muutokset, jotta voidaan taata investointi-
ja suunnitteluvarmuus.

Or. de

Perustelu

Komissio aikoo vähentää hiilidioksidia koskevien todistusten määrää ja ajaa siten 
kustannukset taivaisiin. Tällainen korkean tason asioihin puuttuminen on vastoin 
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markkinatalousjärjestelmän ajatusta ja luo lisäksi epävarmuutta investoijissa ja 
luotonantajissa. Näin saadaan aikaan täysin päinvastaisia tuloksia kuin tarvitaan: 
Investointeja ei tehdä, uusia työpaikkoja ei synny ja energiatehokas teknologia ei lyö itseään 
läpi.

Tarkistus 295
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 20 
prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY ja otettava tällöin 
toisaalta huomioon myös 
päästökauppajärjestelmän myönteiset 
vaikutukset 20 prosentin 
energiatehokkuuden saavuttamiseen.

Or. de

Tarkistus 296
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 20 
prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY ja otettava 
kyseinen vaikutus huomioon, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
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vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin. Tässä direktiivissä 
ehdotetut toimenpiteet eivät saa olla 
päällekkäisiä direktiivin 2003/87/EY 
säännösten kanssa, jotta päästökiintiöiden 
kauppa ei häiriintyisi.

Or. ro

Tarkistus 297
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 20 
prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY ja toteutettava 
toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen 
vähimmäishinnan määrittämiseksi, jotta 
voidaan varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmän markkinat 
toimivat alkuperäisen tarkoituksensa 
mukaisesti ja jotta
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan jonkinasteista täsmennystä siihen, mitä erityisiä toimenpiteitä komissio voi 
toteuttaa, jotta päästökauppajärjestelmällä kannustettaisiin investoimaan 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin.
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Tarkistus 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 
20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin.

(34) Toteuttaessaan toimenpiteitä 20 
prosentin energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi komission on seurattava 
uusien toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
päästökauppajärjestelmästä annettuun 
direktiiviin 2003/87/EY, jotta 
päästökauppajärjestelmässä säilytettäisiin 
kannustimet, joilla palkitaan 
vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ja 
valmistetaan päästökauppajärjestelmään 
kuuluvia aloja tulevaisuudessa tarvittaviin 
innovaatioihin, puuttumatta 
päästökauppajärjestelmän 
täytäntöönpanoa koskeviin säännöksiin.

Or. en

Perustelu

Olisi syytä täsmentää, että komissio ei voi toteuttaa esimerkiksi sellaisia toimia kuin 
hiilidioksidipäästöjä koskevien oikeuksien syrjäyttäminen päästökauppajärjestelmää 
koskevalla kaupankäyntijaksolla 2013–2020. Muutoin markkinatoimijoilla ja viranomaisilla 
ei olisi oikeusvarmuutta ja tulevaisuuteen painottuvat investointipäätökset, myös ne, jotka 
koskevat energiatehokkuutta, hankaloituisivat.

Tarkistus 299
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja 
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020, ja
tästä syystä tavoitteiden tasoon ei ole syytä 
puuttua.

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja 
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020 
vuoden 2007 ennusteisiin verrattuna.
Tästä syystä käsiteltävänä olevassa 
direktiivissä ei ole tarvetta ehdottaa uusia 
oikeudellisesti sitovia välineitä.
Jäsenvaltioita, jotka eivät todennäköisesti 
saavuta vuodelle 2016 asetettua tavoitetta, 
olisi kuitenkin kannustettava 
toteuttamaan pidemmälle meneviä 
toimenpiteitä. Tällöin voidaan harkita 
sitovia toimenpiteitä.

Or. de

Perustelu

Kun useimmat jäsenvaltiot osoittavat pystyvänsä täyttämään 9 prosentin säästötavoitteen, ei 
ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön lukuisia sitovia välineitä, kuten komissio ehdottaa. 
Jäsenvaltioiden on jo pitänyt ottaa käyttöön lukuisia välineitä päästäkseen 9 prosentin 
tavoitteeseen. Sen sijaan olisi syytä harkita, että jäsenvaltiot vaihtavat parhaita käytänteitä.
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Tarkistus 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020, ja 
tästä syystä tavoitteiden tasoon ei ole syytä 
puuttua.

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja 
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite vuodelle 2020, ja 
tästä syystä tavoitteiden tasoon on syytä 
puuttua.

Or. en

Tarkistus 301
Daniel Caspary
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja 
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiansäästötavoite vuodelle 2020, ja 
tästä syystä tavoitteiden tasoon ei ole syytä 
puuttua.

(35) Direktiivin 2006/32/EY mukaan 
jäsenvaltioiden on asetettava vuodelle 2016 
yhdeksän prosentin kansallinen ohjeellinen 
energiansäästön kokonaistavoite, jonka ne 
pyrkivät saavuttamaan energiapalvelujen ja 
muiden energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden avulla. Direktiivissä 
todetaan, että jäsenvaltioiden hyväksymän 
toisen energiatehokkuussuunnitelman 
jälkeen komissio ehdottaa tarvittaessa 
lisätoimenpiteitä, muun muassa 
tavoitteiden soveltamisajan mahdollista 
jatkamista. Jos asiasta annettavassa 
kertomuksessa tullaan siihen tulokseen, 
että mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ohjeellisten kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 
ehdotuksissa olisi puututtava tavoitteiden 
tasoon ja luonteeseen. Tähän direktiiviin 
liittyvässä vaikutusten arvioinnissa 
todetaan, että jäsenvaltiot ovat edenneet 
suunnitellusti yhdeksän prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa; kyseinen 
tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin 
sittemmin hyväksytty 20 prosentin 
energiatehokkuustavoite vuodelle 2020, ja 
tästä syystä tavoitteellisuuden tasoon ei ole 
syytä puuttua.

Or. de

Tarkistus 302
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Vaikka tällä direktiivillä kumotaan 
direktiivi 2006/32/EY, direktiivin 

(36) Vaikka tällä direktiivillä kumotaan 
direktiivi 2006/32/EY, direktiivin 
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2006/32/EY 4 artiklaa olisi sovellettava 
yhdeksän prosentin tavoitteen 
saavuttamisen määräaikaan saakka.

2006/32/EY 4 artiklaa olisi sovellettava 
EU:n keskiarvoa koskevan yhdeksän 
prosentin tavoitteen saavuttamisen 
määräaikaan saakka.

Or. pl

Perustelu

Tavoite voi olla yli tai alle 9 prosenttia riippuen talouden tyypistä ja käytetystä 
energiayhdistelmästä.

Tarkistus 303
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin energiatehokkuustavoite eli 20 
prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäparannuksille vuoden 2020 jälkeen, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(37) Jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin energiansäästötavoite eli 20 
prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäparannuksille ja uusille 
energiansäästöille vuoden 2020 jälkeen, 
joten unionin olisi voitava laatia 
jäsenvaltioille suosituksia parhaista 
välineistä. Energiansäästöt on saatava 
aikaan lähes aina paikallisella tasolla, 
joten konkreettisista toimenpiteistä olisi 
päätettävä mahdollisimman lähellä 
kansalaisia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi 
perinteet, ilmastolliset, taloudelliset ja 
muut olosuhteet ovat EU:ssa ja osin myös
jäsenvaltioiden sisällä siinä määrin 
toisistaan poikkeavia, että välineet olisi 
mukautettava kulloisenkin tilanteen 
mukaisesti. EU ei voi huolehtia tästä 
monimuotoisuudesta antamalla sitovia 
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säädöksiä välineistä. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

EU:n mottona on "Moninaisina yhdessä" ja se on otettava vakavasti, myös kansalaiset 
haluavat tulla otetuiksi mukaan. Keskusjohtoisesti annetut määräykset juuri tilanteissa, joissa 
on toimittava paikallisesti ja monimuotoisuus on suurta, nostattavat vain Euroopan 
vastustusta. Tämä ei olisi Euroopan parlamentin etujen mukaista.

Tarkistus 304
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin energiatehokkuustavoite eli 
20 prosentin säästö primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
lisäparannuksille vuoden 2020 jälkeen, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(37) Jos jäsenvaltiot eivät voi ilman 
energiatehokkuuteen liittyviä 
lisätoimenpiteitä saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on saavuttaa 
unionin vaihtoehtoinen 
energiatehokkuustavoite eli 20 prosentin 
säästö primäärienergian kulutuksessa 
vuoteen 2020 mennessä ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden lisäparannuksille 
vuoden 2020 jälkeen, joten unioni voisi
päättää toimenpiteistä noudattaen tiukasti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettua 
toissijaisuusperiaatetta ja samassa 
artiklassa vahvistettua 
suhteellisuusperiaatetta.

Or. de
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Tarkistus 305
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta mahdollistetaan 
mukauttaminen tekniikan kehitykseen ja
energialähteiden jakautumisessa 
tapahtuviin muutoksiin, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tietyissä kysymyksissä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Olisi demokraattisempaa antaa direktiivissä alusta alkaen raukeamis- tai 
tarkastuspäivämäärä. Komission ehdottama tapa uhkaa johtaa siihen, että direktiivin 
olennaisia elementtejä muutetaan epäavoimessa ja epädemokraattisessa menettelyssä. 
Sellaista ei voida hyväksyä.

Tarkistus 306
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 
harjoittavia yrityksiä erityisesti uusia 
tukimuotoja käyttöön otettaessa.

Or. de
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Tarkistus 307
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde, soveltamisala, määritelmät ja 
energiatehokkuustavoitteet

Kohde, soveltamisala, määritelmät ja 
energiansäästötavoitteet

Or. de

Tarkistus 308
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.
Säästöpaineita lievennetään vuoden 2020 
jälkeen siinä määrin kuin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat ja 
uusiutuvat energiamuodot ovat 
vakiintuneet. 

Or. de

Perustelu

Ihmiskunta tulee aina tarvitsemaan energiaa. Energiansäästötoimia ei voida toteuttaa 
jatkuvasti lineaarisesti edes siinä tapauksessa, että tehokkuuden kasvua voisi vielä tapahtua.

Tarkistus 309
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa kun otetaan huomioon tekninen 
toteutettavuus, kustannustehokkuus, 
ilmasto-olosuhteet ja sisäiset ilmastoa 
koskevat vaatimukset, jotta voidaan 
varmistaa unionin tavoitteena olevan 20 
prosentin säästön saavuttaminen 
primäärienergian kulutuksessa vuoteen 
2020 mennessä ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. ro

Tarkistus 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, mikä 
merkitsee PRIMES-mallin mukaisesti, 
että primäärienergian vuosittainen 
kulutus on 1474 Mtoe vuonna 2020, ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 311
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä siten, 
että jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
varhaiset toimenpiteet ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 312
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena oleva energiatehokkuuden 
lisääminen 20 prosentilla vuodelle 2020 
laadittujen ennusteiden mukaisesti ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Direktiivin sanamuodon olisi noudatettava maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
sanamuotoa. Lisäksi energiatehokkuusstandardien ja absoluuttisen energiansäästön 
rinnastaminen ei ole asianmukaista, koska energiatehokkuuden lisääminen johtaa vain 
erityisiin energiansäästöihin, ei välttämättä energian käytön absoluuttiseen alenemiseen.   
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Tarkistus 313
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, 
mukaan luettuina jäsenvaltioiden 
toteuttamat varhaiset toimenpiteet, ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden ja käytettävissä olevien ohjelmien taso poikkeaa tuntuvasti 
jäsenvaltioittain. On tärkeää keskittyä jäsenvaltioiden aiempiin (vapaaehtoisiin) ohjelmiin ja 
toimenpiteisiin. Näin ei syrjitä pioneereja eikä niitä, jotka näyttävät muille esimerkkiä 
parhaista käytänteistä.

Tarkistus 314
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 
ottaen huomioon energiatehokkuutta 
koskeva indikaattori ja tasoittaa tietä 
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energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 315
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämistä 
koskeville toimenpiteille unionissa, jotta 
voidaan varmistaa, että saavutetaan
unionin vuodelle 2020 asettama 
yleistavoite, jonka mukaan 
energiatehokkuutta lisätään 
20 prosentilla, ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 316
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämistä 
koskeville toimenpiteille unionissa, jotta 
voidaan varmistaa, että saavutetaan
unionin vuodelle 2020 asettama 
yleistavoite, jonka mukaan 
energiatehokkuutta lisätään 
20 prosentilla, ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.
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Or. en

Tarkistus 317
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan vähintään 20 prosentin 
säästön saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 
vuoteen 2007 verrattuna ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

EU:n vuodelle 2020 asettama energiansäästötavoite määritellään nyt 20 prosentin 
vähennyksen toteuttamiseksi energiankulutuksessa vuotta 2020 koskevaan PRIMES-malliin 
verrattuna. Tämän muuttaminen 20 prosentin tavoitteeksi, joka perustuu vertailuvuoteen, on 
luotettavampi menetelmä kuin tukeutuminen epävarmaan malliin, joten näin parannetaan 
investointivarmuutta. 20 prosentin vähennys vuoden 2007 tasoihin verrattuna tuottaa myös 
lisää energiansäästöä ja vähentää siten tuntuvammin energian maahantuontia ja 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus 318
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
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kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 
vuodelle 2020 laadittujen ennusteiden 
mukaisesti ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 319
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan vähintään 20 prosentin 
säästön saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös vuosiin 2025 ja 2030 
mennessä ja sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 320
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian 
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
vaihtoehtoisena tavoitteena olevan 20 
prosentin säästön saavuttaminen 
primäärienergian kulutuksessa vuoteen 
2020 mennessä ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
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sen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 321
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primäärienergian
kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja 
tasoittaa tietä energiatehokkuuden 
parantamiselle myös sen jälkeen.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
kehys energiatehokkuuden edistämiselle 
unionissa, jotta voidaan varmistaa unionin 
tavoitteena olevan 20 prosentin säästön 
saavuttaminen primääri- tai 
loppuenergian kulutuksessa vuoteen 2020 
mennessä ja tasoittaa tietä 
energiatehokkuuden parantamiselle myös 
sen jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Loppuenergia on ainoa suure, jonka käyttäjät voivat suoraan ymmärtää: loppukäyttäjät 
vaikuttavat loppuenergiaan ja näkevät vaikutuksen laskuissaan, mikä mahdollistaa 
energiaköyhyyden torjunnan ja yleisemmin tarkasteltuna lisää kansalaisten ostovoimaa ja 
yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 322
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 

Siinä esitetään suosituksia, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden ja energia-alan 
palvelumarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
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sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden
asettamisesta vuodelle 2020.

energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään kansallisten 
energiansäästötavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen vuoksi EU ei voi vahvistaa kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavia 
välineitä energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi vaan korkeintaan suositella niitä.

Tarkistus 323
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden 
asettamisesta vuodelle 2020.

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään sitovista kansallisista 
energiatehokkuustavoitteista vuosille
2020, 2025 ja 2030.

Or. en

Tarkistus 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa energia- ja 
energiapalvelumarkkinoiden esteitä ja 
korjata markkinoiden puutteita, jotka 
haittaavat energian toimitusten ja käytön 
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sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

tehokkuutta, sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. en

Perustelu

Yksi direktiivin keskeisiä tavoitteita on kannustaa kasvattamaan Euroopan unionin 
energiapalvelumarkkinoita. Siksi tämä olisi otettava huomioon direktiivin kohteessa ja 
soveltamisalassa.

Tarkistus 325
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään tärkeimpien kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. ro

Tarkistus 326
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
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sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

sekä säädetään ohjeellisten kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. en

Tarkistus 327
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
tarkoituksena on poistaa 
energiamarkkinoiden esteitä ja korjata 
markkinoiden puutteita, jotka haittaavat 
energian toimitusten ja käytön tehokkuutta, 
sekä säädetään ohjeellisten kansallisten 
energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta 
vuodelle 2020.

Or. en

Tarkistus 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset 
ovat vähimmäisvaatimuksia, eivätkä ne 
estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden on 
oltava yhteensopivia unionin 
lainsäädännön kanssa. Kansallisesta 
lainsäädännöstä, jossa säädetään 
tiukemmista toimenpiteistä, on ilmoitettava 
komissiolle.

2. Tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset 
ovat vähimmäisvaatimuksia, eivätkä ne 
estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä, jotka ovat 
kustannustehokkaita ja tuottavat 
lisäsäästöjä. Tällaisten toimenpiteiden on 
oltava yhteensopivia unionin 
lainsäädännön kanssa. Kansallisesta 
lainsäädännöstä, jossa säädetään 
tiukemmista toimenpiteistä, on ilmoitettava 
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komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tiukkoja toimenpiteitä ei pitäisi käyttää verukkeena kaupan esteille tai yhden jäsenvaltion 
suosimiselle muiden kustannuksella.

Tarkistus 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sellaisia rakennuksia varten, joilla on 
erityistä arkkitehtonista, historiallista tai 
kulttuurista arvoa, voidaan myöntää 
poikkeus tämän direktiivin 
vähimmäisvaatimuksista niiden erityisten 
teknisten ja esteettisten piirteiden 
perusteella. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
perustettava erityinen järjestelmä kuullen 
kunkin maan kulttuuriperinnön 
asiantuntijoita siitä, milloin rakennuksen 
erityisluonne edellyttää tällaista 
poikkeusta.

Or. en

Tarkistus 330
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sellaisia rakennuksia varten, joilla on 
erityistä arkkitehtonista tai historiallista 
arvoa, on myönnettävä poikkeus tämän 
direktiivin vähimmäisvaatimuksista. 
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Or. en

Tarkistus 331
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

’energialla’ kaikkia energiatuotteiden 
muotoja, siten kuin ne on määritelty 
asetuksessa (EY) N:o 1099/2008;

1. 'energialla' energiaa kaikissa 
kaupallisesti saatavilla olevissa 
muodoissa, mukaan luettuina sähkö, 
maakaasu (myös nesteytetty maakaasu), 
nestekaasu, kaikki lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä käytettävät polttoaineet 
(kaukolämpö ja -jäähdytys mukaan 
luettuna), kivi- ja ruskohiili, turve, 
liikennepolttoaineet (ei kuitenkaan 
ilmailussa ja meriliikenteessä käytettävät 
polttoaineet) sekä biomassa siten kuin se 
on määritelty sähköntuotannon 
edistämisestä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 
2001 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/77/EY;

Or. en

Tarkistus 332
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' 
kokonaistaloudellisesta näkökulmasta 
primäärienergian käyttöä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 
(energiatuottavuus/energiaintensiteetti), 
sillä "energiatehokkuutta" ei voida 
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rinnastaa "energiansäästöön", koska 
tehokkuudella mitataan panostuksen ja 
hyödyn suhdetta;

Or. de

Tarkistus 333
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'primäärienergialla' fossiilisissa 
polttoaineissa tai niiden tuotteissa ja 
muissa orgaanisissa aineissa olevaa 
kemiallista energiaa sekä kaikkia 
uusiutuvista energialähteistä tai 
ydinenergiasta saatavia energian 
muotoja;

Or. pl

Perustelu

Teksti koskee primäärienergiatehokkuutta, joten "primäärienergia" on määriteltävä.

Tarkistus 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' vähäisempää 
energiankäyttöä ilman, että taloudellisen 
toiminnan tai palvelun tasoa muutetaan;

Or. en
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Perustelu

Direktiivin perustana on "energiatehokkuus"-ilmaus, ja se olisi määriteltävä yksiselitteisesti 
siten kuin se on määriteltynä energiatehokkuussuunnitelmaa 2011 koskevassa komission 
asiakirjassa (KOM(2011)109.

Tarkistus 335
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' joko saman 
loppukäytön tai tuotoksen saamista 
vähäisemmällä energiamäärällä taikka 
suuremman tuotoksen tai loppukäytön 
aikaan saamista samalla 
energiamäärällä;

Or. en

Tarkistus 336
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' 
primäärienergian vähäisempää käyttöä 
saman tai uuden taloudellisen toiminnan 
suorittamiseen;

Or. de

Tarkistus 337
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' suoritteen, 
palvelun, tavaran tai energian tuotoksen 
ja energiapanoksen välistä suhdetta;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on peräisin direktiivistä 2006/32/EY, joka kumotaan nyt käsiteltävänä olevalla 
direktiivillä.

Tarkistus 338
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' suoritteen, 
palvelun, tavaran tai energian tuotoksen 
ja energiapanoksen välistä suhdetta;

Or. en

Tarkistus 339
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 'energiatehokkuudella' suoritteen, 
palvelun, tavaran tai energian tuotoksen 
ja energiapanoksen välistä suhdetta;

Or. en
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Tarkistus 340
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 'alakohtaisella 
primäärienergiatehokkuudella' 
prosenttilukuna ilmaistua käytetyn 
energian (osoittaja) suhdetta käytetyn 
primäärienergian kokonaismäärään, joka 
on hankittu saataville erityisen 
alakohtaisen käytännön tavoitteen 
saavuttamiseksi, esimerkiksi sähkön 
tuottamiseen fossiilisista polttoaineista 
(nimittäjä);

Or. pl

Perustelu

Komission eri asiakirjoissa esitetään erilaisia tulkintoja "tehokkuudesta". Siksi on ilmaistava 
selkeästi, mitä muunnon hyötysuhde merkitsee käytännössä relevantilla sektorilla.

Tarkistus 341
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 'energiatehokkuuden parantumisella' 
energian loppukäytön tehokkuuden 
lisääntymistä tekniikan, talouden tai 
ihmisten käyttäytymistapojen kehittyessä; 

Or. de
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Tarkistus 342
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 'bruttoprimäärienergiatehokkuudella' 
prosenttilukuna ilmaistua Eurostatin 
tietojen perusteella henkeä kohti lasketun 
vuosittaisen primäärienergian 
yksikkökulutuksen (osoittaja) suhdetta 
Eurostatin tietoihin perustuvaan 
edellisvuoden primäärienergian 
yksikkökulutukseen (nimittäjä);  

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltiot vastaavat kokonaissäästöistä, jotka aiheutuvat eri alojen yksilöllisestä 
tehokkuudesta, eli henkeä kohti lasketusta "bruttotehokkuudesta".

Tarkistus 343
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 'energiatehokkuustoimenpiteillä' 
kaikkia toimenpiteitä, jotka yleensä 
johtavat todennettavissa olevaan ja 
mitattavissa tai arvioitavissa olevaan 
energiatehokkuuden parantumiseen; 

Or. de

Tarkistus 344
Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 'energiatehokkuustoimenpiteillä' 
kaikkia toimenpiteitä, joista 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva 
energiatehokkuuden parantuminen; 

Or. en

Tarkistus 345
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'energian kokonaisloppukulutuksella' 
teollisuuden, liikenteen, kotitalouksien, 
palvelujen, myös julkisten palvelujen, 
maatalouden sekä metsä- ja kalatalouden 
energiakäyttöön toimitettuja 
energiahyödykkeitä, mukaan luettuina 
sähkön ja lämmön käyttö 
energiatoimialalla sähkön ja lämmön 
tuotantoon sekä sähkön ja lämmön 
jakelu- ja siirtohäviöt;1

__________________
1Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä sekä direktiivien 
2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta 
ja myöhemmästä kumoamisesta, 2 
artiklan f alakohta

Or. de
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Tarkistus 346
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'energian loppukulutuksella' 
energian kuluttamista seuraavilla aloilla: 
teollisuus, liikenne, kaupalliset ja julkiset 
palvelut, maa- ja metsätalous, kalastus, 
asuminen ja muut; energian 
loppukulutuksella ei tarkoiteta muun kuin 
energian kuluttamista eikä toimituksia, 
jotka on tehty energian muuntamisen 
alalle ja energia-alalle; 

Or. en

Tarkistus 347
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'energiaintensiteetillä' energian 
kulutuksen suhdetta kansantaloutta 
kuvaavaan ilmaisimeen kuten 
bruttokansantuotteeseen;

Or. fr

Tarkistus 348
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'energiaintensiteetillä' energian 
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kokonaiskulutuksen suhdetta 
bruttokansantuotteeseen;

Or. en

Tarkistus 349
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'muuntamisella' yhden 
energiamuodon muuntamista toiseksi 
energiamuodoksi tai työksi;

Or. pl

Perustelu

Eri muuntoprosessien tehokkuudet vaihtelevat.

Tarkistus 350
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 'energiansäästöillä' säästetyn 
energian määrää, joka määritetään 
mittaamalla ja/tai arvioimalla 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en
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Tarkistus 351
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 'energiansäästöllä' säästetyn 
energian määrää, joka määritetään 
mittaamalla ja/tai arvioimalla 
loppukäyttäjän energiankäyttö ennen 
yhden tai useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en

Perustelu

Energiansäästö on määriteltävä siten kuin se on määriteltynä direktiivissä 2006/32/EY.

Tarkistus 352
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 'energiansäästöillä' säästetyn 
energian määrää, joka määritetään 
mittaamalla ja/tai arvioimalla 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en
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Tarkistus 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. 'energiansäästöllä' 
energiankulutuksen vähentämistä 
energiatehokkuudesta huolehtimalla, 
käyttäytymistä muuttamalla tai 
taloudellista toimintaa vähentämällä;

Or. en

Perustelu

"Energiatehokkuus"- ja "energiasäästö"-ilmaukset olisi pidettävä erillään toisistaan; 
Energiatehokkuussuunnitelma 2011:ssä (KOM(2011)109) ne erotetaan asianmukaisesti.

Tarkistus 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. 'loppukäytön energiansäästöllä' 
säästetyn energian määrää, joka 
määritetään mittaamalla ja/tai 
arvioimalla loppukäyttäjän 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. en
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Tarkistus 355
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. 'loppukäytön energiansäästöllä' 
säästetyn primäärienergian määrää, joka 
määritetään mittaamalla ja/tai 
arvioimalla loppukäyttäjän 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
kielteisesti vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. de

Perustelu

Koska eurooppalainen energiansäästötavoite on määritetty primäärienergian säästönä, olisi 
säästöt myös mitattava primäärienergian säästöinä.

Tarkistus 356
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. 'loppukäytön energiansäästöllä' 
säästetyn energian määrää, joka 
määritetään mittaamalla ja/tai 
arvioimalla loppukäyttäjän 
energiankäyttö ennen yhden tai 
useamman energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen toteuttamista ja 
sen jälkeen siten, että energiankäyttöön 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet 
vakioidaan;

Or. fr
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Tarkistus 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’energiapalvelulla’ energian ja
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai primäärienergian säästö;

3. 'energiapalvelulla' 
energianhallintajärjestelmän ja/tai
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai primäärienergian säästö;

Or. en

Tarkistus 358
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’energiapalvelulla’ energian ja 
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai primäärienergian säästö;

3. ’energiapalvelulla’ energian ja 
energiatehokkaan teknologian tai 
toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa 
fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, 
johon voi kuulua tämän palvelun 
toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto-
ja valvontatoimia, joka toimitetaan 
sopimuksen perusteella ja josta 
tavanomaisissa olosuhteissa on todettu 
seuraavan todennettavissa ja mitattavissa 
tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden 
parantuminen tai loppuenergian säästö;



PE475.874v01-00 78/111 AM\882687FI.doc

FI

Or. de

Perustelu

Primäärienergian käyttö vertailukohteena mahdollistaisi sellaisen polttoaineen vaihtamisen, 
että se saattaisi tietyissä olosuhteessa vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta ei kuitenkaan itse 
energiankäyttöä. Siksi loppuenergian säästö on ratkaisevaa.

Tarkistus 359
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 'energiatehokkuuspalveluilla' 
sovittua tehtävää tai tehtäviä, joiden on 
tarkoitus johtaa energiatehokkuuden 
parantumiseen, sekä muita sovittuja 
suorituskykyä osoittavia kriteereitä, jotka 
perustuvat sellaiseen sopimukseen, että se 
tuottaa asiakkaalle lisäarvoa takaamalla 
tuloksia; energiatehokkuuspalveluihin 
kuuluvat energiakatselmus, 
energiatehokkuutta parantavien 
toimenpiteiden määrittely, valinta ja 
täytäntöönpano sekä energiasäästöjen 
mittaaminen ja todentaminen; on 
annettava dokumentoitu kuvaus 
toimenpiteitä koskevasta ehdotetusta tai 
sovitusta järjestelmästä ja 
seurantamenettelystä; 
energiatehokkuuden parantuminen on 
mitattava ja todennettava sopimuksessa 
määriteltynä ajanjaksona ja sopimuksessa 
hyväksytyin menetelmin;

Or. en

Tarkistus 360
Claude Turmes
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. 'energiatehokkuuspalveluihin 
liittyvillä osapalveluilla' palveluja, joihin 
kuuluu vain osia 
energiatehokkuuspalvelujen ketjusta, 
kuten energiakatselmukset, mutta joiden 
on määrä johtaa välittömästi tai 
välillisesti energiatehokkuuden 
parantumiseen;

Or. en

Tarkistus 361
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. 'energiatehokkuuspalvelujen 
tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
energiatehokkuuspalveluja tai niihin 
liittyviä osapalveluja loppukäyttäjän 
laitteisiin tai tiloihin;

Or. en

Tarkistus 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivin 
2004/18/EY1 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjä hankintaviranomaisia;
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– 'julkisilla viranomaisilla' valtiota, 
alueellisia tai paikallisia viranomaisia 
sekä yhden tai useamman edellä 
tarkoitetun viranomaisen yhteenliittymiä;
– ’julkisoikeudellisella laitoksella’ 
tarkoitetaan laitosta,
a) joka on nimenomaisesti perustettu 
tyydyttämään yleisen edun mukaisia 
tarpeita ja joka ei harjoita teollista tai 
kaupallista toimintaa,
b) joka on oikeushenkilö, ja
c) jonka toiminta on suurimmaksi osaksi 
valtion, alue- tai paikallisviranomaisten 
tai muiden julkisoikeudellisten laitosten 
rahoittamaa, taikka jonka johto on näiden 
laitosten valvonnan alainen, taikka jonka 
hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenistä valtio, alue- tai 
paikallisviranomainen tai muu 
julkisoikeudellinen laitos nimittää 
enemmän kuin puolet;
________________
1Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
(EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114)

Or. fr

Tarkistus 363
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia edellyttäen, että 
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kyseiset hankintaviranomaiset ovat 
julkisoikeudellisia laitoksia;

Or. de

Perustelu

Selvä erottelukriteeri on tarpeen turhien riitojen välttämiseksi.

Tarkistus 364
Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia lukuun ottamatta 
julkisia elimiä, jotka toimivat 
kilpailukykyisillä markkinoilla ja joiden 
toimintaa ja investointeja ei rahoiteta
valtion varoilla;

Or. en

Tarkistus 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia sekä elimiä, jotka 
osana yleishyödyllisiä palveluja tarjoavat 
asuntoja, joille on ominaista säännelty 
vuokra tai vuokralaisten valitseminen 
tarveharkinnan perusteella;

Or. en
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Tarkistus 366
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia sekä Euroopan 
unionin toimielimiä, elimiä, toimistoja ja 
virastoja;

Or. ro

Tarkistus 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’julkisilla elimillä’ direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia;

4. 'julkisilla elimillä' direktiivissä 
2004/18/EY määriteltyjä 
hankintaviranomaisia; sosiaalisin 
perustein myönnettävät asunnot, joita 
julkiset elimet eivät omista, eivät sisälly 
tähän määritelmään;

Or. en

Tarkistus 368
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'julkisilla rakennuksilla' julkisten 
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elinten omistamia rakennuksia, jotka ovat 
käytössä ja joita lämmitetään tai 
jäähdytetään;

Or. en

Tarkistus 369
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'perusteellisella saneerauksella' 
rakennuksen tai rakennusryhmän 
kattavia energiauudistuksia, joilla 
parannetaan energiatehokkuutta 
vähintään 75 prosentilla saneerausta 
edeltävään tasoon verrattuna;

Or. es

Perustelu

On tärkeää korostaa, että perusteellinen saneeraus on paras vaihtoehto 
energiatehokkuudeltaan huonoille rakennuksille, jotta säästöpotentiaali voidaan hyödyntää 
täysipainoisesti (tai vähentää varojen haaskaamista). Käsitettä on selkeytettävä täsmällisellä 
määritelmällä.

Tarkistus 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'kustannusoptimaalisella tasolla' 
tarkoitetaan tuotteiden tai palvelujen 
energiatehokkuuden tasoa, joka johtaa 
alimpiin kustannuksiin arvioidun 
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taloudellisen elinkaaren aikana, jolloin:
a) alimmat kustannukset määritetään 
ottamalla huomioon energiaan liittyvät 
investointikustannukset, ylläpito- ja 
käyttökustannukset tapauksen mukaan ja 
käytöstäpoistokustannukset tapauksen 
mukaan; ja
b) kukin jäsenvaltio määrittää arvioidun 
taloudellisen elinkaaren tuote- tai 
palveluluokittain.
Kustannusoptimaalisen tason on oltava 
niiden tehokkuustasojen puitteissa, joilla 
arvioidulle taloudelliselle elinkaarelle 
laskettu kustannus-hyötyanalyysi on 
positiivinen; rakennuksia ja niiden 
kunnostamista koskeviin 
kustannusoptimaalisiin tasoihin on 
sovellettava direktiivin 2010/31/EU 
2 artiklan 14 kohtaa;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on johdettu kustannusoptimaalisen tason määritelmästä, josta sovittiin 
rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä.

Tarkistus 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’energianhallintajärjestelmällä’
sellaisen suunnitelman toisiinsa liittyviä tai 
keskenään vuorovaikutussuhteessa olevia 
osatekijöitä, jossa vahvistetaan 
energiatehokkuustavoite ja strategia tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi;

5. 'energianhallintastrategialla' sellaisen 
suunnitelman toisiinsa liittyviä tai 
keskenään vuorovaikutussuhteessa olevia 
osatekijöitä, jossa vahvistetaan 
energiatehokkuustavoite ja strategia tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 372
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille;

7. 'energian jakelijalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille, 
lukuun ottamatta luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka jakelee energiaa, 
mutta jonka pääasiallinen liiketoiminta 
on valmistavassa teollisuudessa;

Or. en

Perustelu

Määritelmästä olisi jätettävä pois luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joiden 
pääasiallisena liiketoimintana ei ole energian jakelu tai myynti. Valmistavan teollisuuden 
energiatuotteet syntyvät yleensä sivutuotteina tai energiaa ja polttoaineita hyödyntämällä ja 
niitä käytetään sidosyrityksissä. Luonnonvarojen käytön tehokkuuteen investoiville 
valmistajille ei pidä asettaa lisärasitusta.

Tarkistus 373
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille;

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille, 
riippumatta siitä, tapahtuuko energian 
jakelu verkossa;
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Or. en

Tarkistus 374
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille;

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, jonka päätoimintana 
on energian jakelu energian 
toimittamiseksi loppukäyttäjille tai 
energiaa loppukäyttäjille myyville 
jakeluasemille;

Or. ro

Tarkistus 375
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille;

7. ’energian jakelijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, myös 
jakeluverkonhaltijaa, joka vastaa 
perusliiketoiminnassaan energian 
jakelusta energian toimittamiseksi 
loppukäyttäjille tai energiaa 
loppukäyttäjille myyville jakeluasemille;

Or. de

Perustelu

Direktiiviä ei pitäisi periaatteessa soveltaa pieniin energian jakelijoihin.
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Tarkistus 376
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille;

9. 'energian vähittäismyyntiyrityksellä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille, lukuun 
ottamatta luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka myy energiaa, mutta 
jonka pääasiallinen liiketoiminta on 
valmistavassa teollisuudessa;

Or. en

Perustelu

Määritelmästä olisi jätettävä pois luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joiden 
pääasiallisena liiketoimintana ei ole energian jakelu tai myynti. Valmistavan teollisuuden 
energiatuotteet syntyvät yleensä sivutuotteina tai energiaa ja polttoaineita hyödyntämällä ja 
niitä käytetään sidosyrityksissä. Luonnonvarojen käytön tehokkuuteen investoiville 
valmistajille ei pidä asettaa lisärasitusta.

Tarkistus 377
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille;

9. 'energian vähittäismyyntiyrityksellä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille, 
riippumatta siitä, onko energia kytketty 
verkkoon vai ei;

Or. en

Tarkistus 378
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka myy energiaa loppukäyttäjille;

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jonka päätoimintana on energian 
myyminen loppukäyttäjille;

Or. ro

Tarkistus 379
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille;

9. 'energian vähittäismyyntiyrityksellä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille ja joka 
pitää yhteyttä loppukäyttäjiin;

Or. en

Perustelu

Kun korostetaan vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän suhteen merkittävyyttä juuri 
jälleenmyyjän eikä jakeluverkonhaltijoiden tai muiden toimijoiden olisi vastattava sellaisten 
hintasignaalien välittämisestä, jotka saavat loppukäyttäjät pyrkimään tehokkaampiin 
tuotantomalleihin.

Tarkistus 380
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 9. ’energian vähittäismyyntiyrityksellä’ 
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luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka myy energiaa loppukäyttäjille;

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka perusliiketoiminnassaan myy 
energiaa loppukäyttäjille;

Or. de

Perustelu

Direktiiviä ei pitäisi periaatteessa soveltaa pieniin energian vähittäismyyntiyrityksiin.

Tarkistus 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’energiapalvelujen tarjoajalla’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa energiapalveluja tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä loppukäyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin;

11. 'energiapalvelujen tarjoajalla' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa energiapalveluja tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä loppukäyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin, mukaan luettuina yhteistä 
lämmitysjärjestelmää käyttävien 
rakennusten vuokranantajat;

Or. fr

Tarkistus 382
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'energiapalveluyrityksellä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa energiapalveluja ja/tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä käyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin ja joka ottaa jonkinasteisen 
taloudellisen riskin näin toimiessaan; 
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tarjotuista palveluista suoritettava maksu 
perustuu (joko kokonaisuudessaan tai 
osittain) energiatehokkuuden 
parantumiseen ja muiden sovittujen 
toiminnallisten kriteerien täyttymiseen;

Or. en

Tarkistus 383
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'energiapalveluyrityksellä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa energiapalveluja ja/tai muita 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä käyttäjän laitteisiin tai 
tiloihin ja joka ottaa jonkinasteisen 
taloudellisen riskin näin toimiessaan; 
tarjotuista palveluista suoritettava maksu 
perustuu (joko kokonaisuudessaan tai 
osittain) energiatehokkuuden 
parantumiseen ja muiden sovittujen 
toiminnallisten kriteerien täyttymiseen;

Or. en

Tarkistus 384
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'energiankäyttöä ohjaavilla 
ohjelmilla' sellaisten toimien 
kokonaisuutta, joilla energiankysyntää 
voidaan vähentää väliaikaisesti 
energiantarjonnan olosuhteisiin 
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reagoimiseksi; energiankäytön 
ohjaaminen mahdollistaa 
energiantarjoajan ja energiankäyttäjän 
yhteistyön, jolla pyritään kannustamaan 
kulutuksen vähentämiseen 
huippukuormitustilanteissa tai 
parantamaan energian arvoketjun 
tehokkuutta; 

Or. fr

Tarkistus 385
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjauksella' ohjelmia, 
joiden avulla energiankäyttäjät voivat 
vähentää väliaikaisesti 
sähkönkysyntäänsä reagoidakseen 
toimitusolosuhteisiin; kysynnänohjaus 
mahdollistaa energiantarjoajan ja 
energiankäyttäjän yhteistyön, jolla 
voidaan kannustaa energiankysynnän 
vähentämiseen huippukuormitusaikoina 
tai lisätä energia-arvoketjun tehokkuutta 
supistuspyyntöihin reagoimiseksi; 

Or. en

Tarkistus 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjauksella' 
loppukäyttäjien/mikrotuottajien 
sähkönkäytössä niille ominaisen 
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nykyisen/tavanomaisen kulutuksen tai 
syötön suhteen tapahtuvia muutoksia 
sähkönhintojen muutosten ja/tai 
sähkönkäyttöön vaikuttamaan pyrkivien 
kannustinmaksujen seurauksena tai 
sellaisen tarjouksen hyväksymisen 
seurauksena, jonka yksin tai yhdessä 
toimivat kuluttajat ovat tehneet kysynnän 
vähentymisen johdosta käyttämättä 
jääneen sähkön myymiseksi johonkin 
hintaan järjestäytyneillä 
energiamarkkinoilla tai vähittäismyyjille;

Or. en

Tarkistus 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjausohjelmalla' 
tietotekniikkasovellusta, jonka avulla 
kuluttajat voivat mukauttaa 
sähkönkysyntänsä hinnan ja tarjonnan 
vaihteluihin;

Or. en

Tarkistus 388
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjausohjelmalla' 
tietotekniikkasovellusta, jonka avulla 
kuluttajat voivat mukauttaa 
sähkönkysyntänsä hinnan ja tarjonnan 
vaihteluihin;
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Or. en

Tarkistus 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. 'kysynnänohjauksella' ohjelmia, 
joiden avulla energiankäyttäjät voivat 
vähentää väliaikaisesti 
sähkönkysyntäänsä reagoidakseen 
toimitusolosuhteisiin; kysynnänohjaus 
mahdollistaa energiantarjoajan ja 
energiankäyttäjän yhteistyön, jolla 
voidaan kannustaa energiankysynnän 
vähentämiseen huippukuormitusaikoina 
tai lisätä energia-arvoketjun tehokkuutta 
supistuspyyntöihin reagoimiseksi; 

Or. en

Tarkistus 390
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’energiakatselmuksella’ 
järjestelmällistä menettelyä, jolla saadaan 
riittävästi tietoa rakennuksen tai 
rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen 
toiminnan tai laitoksen tai yksityisen tai 
julkisen palvelun energiankulutuksesta ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa 
mahdollisuudet kustannustehokkaaseen 
energiansäästöön ja määrittää säästön 
suuruus ja jolla raportoidaan katselmuksen 
tuloksista;

12. 'energiakatselmuksella' järjestelmällistä 
laadukasta investointitason katselmusta, 
jolla saadaan riittävästi tietoa 
teollisuuslaitosten, teollisten prosessien ja 
rakennusten tai yksityisen tai julkisen 
palvelun todellisesta energiatehokkuudesta;
katselmuksella kartoitetaan 
kustannustehokkaat säästöt ja 
määritetään niiden suuruus sekä 
annetaan suosituksia kyseisten säästöjen 
toteuttamiseksi ja energiatehokkuuden 
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parantamiseksi; laskelmien on aina 
perustuttava koko elinkaaren 
kustannuksiin ja hyötyihin, ja niissä on 
otettava huomioon myös useita muuttuvia 
tekijöitä, kuten käyttäjien tai asukkaiden 
käyttäytyminen; näin voidaan taata 
laitosten ja rakennusten omistajille ja 
niitä hallinnoiville yrityksille, 
energialaitoksille, energiapalveluyhtiöille 
ja investoijille huomattava varmuus 
hankkeen kustannuksista ja odotettavissa 
olevista säästöistä ja riskeistä;

Or. en

Perustelu

Määritelmällä luodaan selkeä ja kunnianhimoinen energiakatselmusten järjestelmä, joka 
perustuu koko elinkaaren kustannuksiin ja hyötyihin eikä osittaisiin ja harhaanjohtaviin 
laskelmiin, jotka perustuvat pelkkiin kuoletusaikoihin ja joissa ei oteta huomioon pitkän 
aikavälin energiansäästöjen laajaa osuutta ja rahan aika-arvoa. Lisäksi jäsenvaltiot voivat
näiden laadukkaiden energiakatselmusten avulla kehittää laadukkaita parannusohjelmia 
energiatehokkuustodistuksille ja panemaan siten täytäntöön rakennusten 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU.

Tarkistus 391
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’energiakatselmuksella’ 
järjestelmällistä menettelyä, jolla saadaan 
riittävästi tietoa rakennuksen tai 
rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen 
toiminnan tai laitoksen tai yksityisen tai 
julkisen palvelun energiankulutuksesta ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa 
mahdollisuudet kustannustehokkaaseen 
energiansäästöön ja määrittää säästön 
suuruus ja jolla raportoidaan katselmuksen 
tuloksista;

12. 'energiakatselmuksella' järjestelmällistä 
menettelyä, jolla saadaan riittävästi tietoa 
rakennuksen tai rakennusryhmän, teollisen 
tai kaupallisen toiminnan tai laitoksen tai 
yksityisen tai julkisen palvelun 
energiankulutuksesta ja jonka avulla 
voidaan tunnistaa mahdollisuudet 
kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
ja määrittää säästön suuruus ja ottaa 
huomioon terveysvaikutukset ja jolla 
raportoidaan katselmuksen tuloksista;

Or. en
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Perustelu

Kustannustehokkaita energiansäästömahdollisuuksia arvioitaessa olisi otettava huomioon 
terveysvaikutukset, jotta voidaan varmistaa sisäilman hyvä laatu ja miellyttävyys sekä 
kosteuden valvonta ja parantaa energiatehokkuutta. 

Tarkistus 392
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’energiakatselmuksella’ 
järjestelmällistä menettelyä, jolla saadaan 
riittävästi tietoa rakennuksen tai 
rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen 
toiminnan tai laitoksen tai yksityisen tai 
julkisen palvelun energiankulutuksesta ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa 
mahdollisuudet kustannustehokkaaseen 
energiansäästöön ja määrittää säästön 
suuruus ja jolla raportoidaan katselmuksen 
tuloksista;

12. ’energiakatselmuksella’ 
järjestelmällistä menettelyä, jolla saadaan 
riittävästi tietoa rakennuksen tai 
rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen 
toiminnan tai laitoksen tai yksityisen tai 
julkisen palvelun energiankulutuksesta ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
määrittää säästön suuruus ja jolla 
raportoidaan katselmuksen tuloksista;

Or. de

Tarkistus 393
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. ’energiakatselmuksella’ 
järjestelmällistä menettelyä, jolla saadaan 
riittävästi tietoa rakennuksen tai 
rakennusryhmän, teollisen tai kaupallisen 
toiminnan tai laitoksen tai yksityisen tai 
julkisen palvelun energiankulutuksesta ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa 
mahdollisuudet kustannustehokkaaseen 

12. 'energiakatselmuksella' järjestelmällistä 
menettelyä, jolla saadaan riittävästi tietoa 
rakennuksen tai rakennusryhmän, teollisen 
tai kaupallisen toiminnan tai laitoksen tai 
yksityisen tai julkisen palvelun 
energiankulutuksesta ja jonka avulla 
voidaan tunnistaa mahdollisuudet 
kustannustehokkaaseen energiansäästöön 
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energiansäästöön ja määrittää säästön 
suuruus ja jolla raportoidaan 
katselmuksen tuloksista;

ja määrittää säästön suuruus;

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tiedot olisi pidettävä luottamuksellisina, jotta 
voidaan välttää kaikenlainen kilpailun vääristyminen EU:n toimijoiden ja EU:n ulkopuolisten 
toimijoiden välillä.

Tarkistus 394
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. 'erittäin kustannustehokkailla 
suosituksilla' energiakatselmuksessa 
määriteltyjä toimenpiteitä, joiden 
kuoletusaika on viisi vuotta tai 
vähemmän;

Or. en

Perustelu

Täsmennys Turmesin ehdottamaan tarkistukseen.

Tarkistus 395
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, joka todennetaan ja 
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toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön; 

jota seurataan sopimuksen koko keston 
ajan siten, että kyseiseen toimenpiteeseen 
tehdyt työtä, toimitusta tai palveluja 
koskevat investoinnit korvataan suhteessa 
sopimuksessa sovittuun taattuun 
energiatehokkuuden parantumistasoon tai 
muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön tai kilowattituntien 
säästöön;

Or. en

Perustelu

Määritelmässä olisi otettava huomioon alan käytänteet. Energiatehokkuutta koskevia 
sopimuksia markkinoidaan ja myydään niissä annettujen takeiden perusteella. Tämä asia on 
otettava huomioon. Lisäksi takeita ei anneta pelkästään rahallisesta säästöstä vaan myös 
kilowattituntien säästöstä.

Tarkistus 396
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön; 

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, joka todennetaan ja 
jota seurataan sopimuksen koko keston 
ajan siten, että kyseiseen toimenpiteeseen 
tehdyt työtä, hyödykkeitä tai palveluja 
koskevat investoinnit korvataan suhteessa 
sopimuksessa sovittuun 
energiatehokkuuden parantumistasoon tai 
muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin;

Or. en
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Tarkistus 397
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön; 

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, joka todennetaan ja 
jota seurataan sopimuksen koko keston 
ajan siten, että kyseiseen toimenpiteeseen 
tehdyt työtä, hyödykkeitä tai palveluja 
koskevat investoinnit korvataan suhteessa 
sopimuksessa sovittuun 
energiatehokkuuden parantumistasoon tai 
muuhun sovittuun 
energiatehokkuuskriteeriin;

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuutta koskeva sopimus ei aina merkitse, että investoinnin tekee 
energiapalvelujen tarjoaja.

Tarkistus 398
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi 
korvataan suhteessa sopimuksessa 
sovittuun energiatehokkuuden 
parantumistasoon tai muuhun sovittuun 

13. ’energiatehokkuutta koskevalla 
sopimuksella’ edunsaajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen tarjoajan välistä 
sopimusjärjestelyä, jonka perusteella 
toimenpiteen tarjoajan tekemä investointi 
korvataan suhteessa sopimuksessa taattuun
energiatehokkuuden parantumistasoon tai 
muuhun sovittuun 
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energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön;

energiatehokkuuskriteeriin, kuten 
rahalliseen säästöön tai kilowattitunteihin;

Or. de

Perustelu

Komission olisi pitkäaikaisen pohjatyönsä perusteella tiedettävä, että energiapalvelujen 
tarjoajat tekevät työtään taattujen eivätkä sovittujen energiasäästöjen perusteella. Lisäksi 
energiahinnan muutokset eivät useinkaan perustu valtion toimintaan. Siksi säästöistä olisi 
voitava sopia myös kilowattitunteina.

Tarkistus 399
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. 'älymittarilla' sähköistä laitetta, jolla 
voidaan mitata energiankulutusta, antaa 
enemmän informaatiota kuin perinteisellä 
mittarilla ja jolla voidaan siirtää tietoa 
sähköisen viestinnän keinoin; älymittarin 
pääpiirteenä on, että se mahdollistaa 
kahdensuuntaisen viestinnän käyttäjän ja 
toimittajan/haltijan välillä; sillä olisi myös 
edistettävä palveluja, jotka helpottavat 
energiansäästöjä kotona; 
kahdensuuntaisen viestinnän ohella 
älymittarissa voi olla jokin tai kaikki 
niistä lisätoiminnoista, jotka on yksilöity 
älymittareita koskevassa toimeksiannossa 
M/441, mutta tämän direktiivin nojalla 
älymittarin on oltava kytkettynä liitteen VI 
1.1 kohdassa kuvattuun liitäntään;   

Or. en

Perustelu

Älymittareita ei ole määritelty mitenkään sen paremmin direktiivissä 2006/32/EY kuin 
direktiivissä 2009/72/EY. Edellä oleva määritelmä on komission henkilöstön työasiakirjasta, 
jossa annetaan "tulkitseva lausunto" näistä direktiiveistä ja jossa viitataan älymittarin 
lisätoimintoihin, jotka on yksilöity älymittareita koskevassa toimeksiannossa M/441. 
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Tarkistus 400
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b. 'kuvauksella' tiliotetta, joka osoittaa, 
kuinka paljon energiaa on käytetty ja 
millaisia kustannuksia tästä on 
aiheutunut;

Or. en

Perustelu

Kuvaus antaa tietoa kuluttajalle. Se on erotettava "laskusta", koska kuluttajat saattavat 
haluta hoitaa vuoden mittaan maksunsa suoraveloituksella tai esimaksujärjestelyillä.  

Tarkistus 401
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 c. 'laskulla' maksuvaatimuksen 
sisältävää tositetta;

Or. en

Perustelu

Kuvaus antaa tietoa kuluttajalle. Se on erotettava "laskusta", koska kuluttajat saattavat 
haluta hoitaa vuoden mittaan maksunsa suoraveloituksella tai esimaksujärjestelyillä.  

Tarkistus 402
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

15. ’yhteistuotannolla’ lämpöenergian ja 
sähkö- tai mekaanisen energian 
samanaikaista tuottamista samassa 
prosessissa;

15. ’yhteistuotannolla’ lämpöenergian ja 
sähkö- tai mekaanisen energian tai 
konkreettisen aineen samanaikaista 
tuottamista samassa prosessissa;

Or. pl

Perustelu

Vaikka yhteistuotanto on puhtaasti energiaa koskeva prosessi, siinä voi syntyä jätettä, kuten 
hiilidioksidia tai muita hiilidioksidipohjaisia aineita.

Tarkistus 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. 'teollisuuden hukkalämmöllä' 
teollisuuden sivutuotteena syntyviä 
lämpövirtoja, joita ei voi välttää teollisen 
tuotteen valmistuksessa eikä käyttää 
teollisessa valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 404
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. 'hukkalämmöllä' lämpöä, jota syntyy 
väistämättä teollisten prosessien ja 
sähköntuotantoprosessien sivutuotteena 
ja jota ei voida hyödyntää teollisessa 
tuotannossa tai 
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sähköntuotantolaitoksessa; 

Or. de

Perustelu

Muutoksella selkeytetään direktiivin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 405
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. 'hukkalämmöllä' lämpöenergiaa, 
joka on sellaisen prosessin sivutuote, 
jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole 
kyseisen lämmön tuottaminen;

Or. en

Tarkistus 406
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. 'teollisuuden hukkalämmöllä' 
teollisuuden sivutuotteena syntyviä 
lämpövirtoja, joita ei voi välttää teollisen 
tuotteen valmistuksessa eikä käyttää 
teollisessa valmistuksessa.

Or. en

Tarkistus 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b. 'teollisuuden hukkalämmöllä' 
teollisuuden sivutuotteena syntyviä 
lämpövirtoja, joita ei voi välttää teollisen 
tuotteen valmistuksessa eikä käyttää 
teollisessa valmistuksessa;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeen 10 artiklan täytäntöönpanon selventämiseksi.

Tarkistus 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a. 'energian tuottamiseen tarkoitetulla 
mikroteknologialla' tai 
'mikroenergiageneraattoreilla' erilaista 
pienen mittakaavan sähköä ja lämpöä 
tuottavaa teknologiaa, jota voidaan 
asentaa yksittäisiin kotitalouksiin ja 
käyttää niissä; 

Or. en

Tarkistus 409
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a. 'energian tuottamiseen tarkoitetulla 
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mikroteknologialla' tai 
'mikroenergiageneraattoreilla' erilaista 
pienen mittakaavan sähköä ja lämpöä 
tuottavaa teknologiaa, jota voidaan 
asentaa yksittäisiin kotitalouksiin ja 
käyttää niissä; 

Or. en

Tarkistus 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

25. ’tonttitehokkuudella’ tontin pinta-alan 
ja rakennuksen pinta-alan suhdetta tietyllä 
alueella;

25. ’tonttitehokkuudella’ tontin pinta-alan 
ja rakennuksen lattiapinta-alan suhdetta 
tietyllä alueella;

Or. fr

Tarkistus 411
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a. 'kaupunkialueiden 
yhteistuotantopotentiaalilla' 
mahdollisuuksia käyttää hukkalämpöä 
lämmitykseen, teknologisiin tarkoituksiin 
tai jäähdyttämiseen;

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksessa käsitellyt eri yhteistuotantomahdollisuudet riippuvat pikemminkin etäisyydestä 
lämmönlähteeseen kuin asianomaisten käyttäjien lukumäärästä ja luonteesta.
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Tarkistus 412
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
laskettu EN 15603 -standardin mukaisesti 
ja joka on enintään 0,8;

Or. de

Perustelu

Viittaus EN-standardiin, jossa määritellään primäärienergiatekijän laskentamenetelmä, tukee 
direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa. Tämä EN-standardi kehitettiin komission 
toimeksiannosta rakennusten kokonaisenergiatehokkuutta koskevan direktiivin täytäntöön 
panemiseksi. Komissio pyrki tuolloin tekijään, joka on enintään 0,8.

Tarkistus 413
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. 'tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä' kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8 ja jolla on todellista 
taloudellista tehokkuutta;
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Or. fr

Tarkistus 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on
vähintään 0,8;

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
yhteistuotannosta saatavaa lämpöä ja jonka 
direktiivissä 2010/31/EU tarkoitettu 
primäärienergiatekijä on vähintään 0,8;

Or. en

Tarkistus 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. 'tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä' kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä tai jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
enintään 0,8;

Or. en
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Perustelu

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 416
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. 'tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä' kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä tai jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

Or. en

Tarkistus 417
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
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jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä tai jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

Or. en

Tarkistus 418
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,8;

26. ’tehokkaalla kaukolämmöllä ja -
jäähdytyksellä’ kaukolämpö- tai 
jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään 
vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvista 
lähteistä, jätteistä tai yhteistuotannosta 
taikka näiden yhdistelmästä saatavaa 
lämpöä ja jonka direktiivissä 2010/31/EU 
tarkoitettu primäärienergiatekijä on 
vähintään 0,7;

Or. pl

Perustelu

Kun otetaan huomioon nykyisin hukatun primäärienergian tasot, jokaista 
yhteistuotantotekijää, joka on yli 0,7, olisi pidettävä tehokkaana.

Tarkistus 419
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

27. ’merkittävällä uudistamisella’ 27. ’merkittävällä uudistamisella’ 
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uudistustöitä, joiden kustannukset ylittävät 
50 prosenttia uuden vastaavan yksikön 
investointikustannuksista päätöksen 
2007/74/EY mukaisesti tai jotka 
edellyttävät direktiivin 2010/75/EU nojalla 
annetun luvan saattamista ajan tasalle.

uudistustöitä, joiden kustannukset ylittävät 
50 prosenttia uuden vastaavan yksikön 
investointikustannuksista päätöksen 
2007/74/EY mukaisesti tai jotka 
edellyttävät direktiivin 2010/75/EU nojalla 
annetun luvan saattamista ajan tasalle; 
rakennusten yhteydessä 'merkittävällä 
uudistamisella' tarkoitetaan rakennuksen 
korjausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä direktiivin 2010/31/EU 
2 artiklan 10 kohdassa.

Or. ro

Tarkistus 420
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'kolmannen osapuolen 
rahoituksella' sopimusjärjestelyä, johon 
osallistuu energiantoimittajan ja 
energiatehokkuutta parantavan 
toimenpiteen edunsaajan ohella kolmas 
osapuoli, joka rahoittaa toimen ja 
veloittaa edunsaajalta maksun, joka 
vastaa osaa energiatehokkuutta 
parantavan toimenpiteen tuloksena 
syntyvästä energiatehokkuudesta; tämä 
kolmas osapuoli voi olla 
energiapalveluyritys;

Or. en

Tarkistus 421
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

27 a. 'varhaisten toimenpiteiden 
säästöillä' säästöjä, jotka ovat tulosta 
aiempana vuonna, kuitenkin aikaisintaan 
vuonna 1995, käynnistetyistä sekä vuonna 
2016 ja sen jälkeen säästöjä tuottavista 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 422
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'varhaisten toimenpiteiden 
säästöillä' säästöjä, jotka aiheutuvat 
jäsenvaltioiden 
energiatehokkuustoimenpiteistä, jotka on 
käynnistetty aikaisintaan vuonna 1995 ja 
jotka vaikuttavat vähintään vuoteen 2016 
saakka;

Or. de

Tarkistus 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. 'energiaköyhyydellä' tilannetta, 
jossa suhteeton osuus tuloista käytetään 
energiaan; tällä tarkoitetaan erityisesti 
kotitalouksia, jotka joutuvat käyttämään 
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kotitalouden tuloista yli kaksi kertaa 
mediaania suuremman prosentuaalisen 
osuuden kotona käytettyyn energiaan; 
käytetyllä osuudella on tarkoitus päästä 
samoihin sisälämpötiloihin kuin 
useimmissa kansallisissa kotitalouksissa;

Or. en

Perustelu

Osa energiatehokkuuseduista on kohdennettava energiaköyhyydessä eläville. Siksi käsite on 
määriteltävä. Yhdistyneestä kuningaskunnasta saadut kokemukset osoittavat, että 
absoluuttinen osuus aiheuttaa ongelmia, joten tässä on valittu suhteellinen osuus.


